
DŮSTOJNÁ POMOC 
PRO VÁS A VAŠE BLÍZKÉ

SVŮJ ÚDĚL SI VYBRAT 
NEMŮŽEME, FORMU 
POMOCI ANO.

Náklady na osobní asistenci je možné hradit 
z příspěvku na péči – pokud si o něj požádáte. 
Rádi vám poradíme, jak příspěvek vyřídit.

Podrobný ceník služeb:

www.hewer.cz

Informace o službách poskytujeme telefonicky 
na čísle: 274 781 341

Kde najdete naše 
střediska
Praha  |  Středočeský kraj  |  Jihomoravský kraj
Pardubický kraj  |  Královéhradecký kraj
Ústecký kraj  |  Plzeňský kraj

www.hewer.cz              tel.: 274 781 341
HEWER, z.s., Černokostelecká 2020/20, 100 00 Praha 10, IČ: 660 00 653

Kolik za službu zaplatíte?
Klienti platí za osobní asistenci podle 
aktuálního ceníku HEWER, z.s.



Naši asistenti mají velké zkušenosti
Pomáháme lidem se sníženou soběstačností 
a s různými typy postižení. Pomáháme dětem 
od jednoho roku, lidem v produktivním věku  
i seniorům.

Naši asistenti se stále vzdělávají
Dbáme na to, aby naši asistenti měli kvalitní 
profesní vzdělání a aby si jej mohli každoročně 
prohlubovat.

Naši asistenti tvoří stabilní tým
Snažíme se, aby se o klienta starali asistenti, 
kteří okolo něj vytvoří pevný a ustálený 
kolektiv.

Naším posláním je pomáhat
a při pomoci co nejvíce dbát na přání klienta.

Přejete si, přes svůj vyšší věk či zdravotní 
postižení, žít doma, kde se cítíte bezpečně?

Pomůžeme vám!
www.hewer.cz

Jsme 
poskytovatel terénní sociální služby osobní 
asistence, registrovaný podle zákona 
108/2006 Sb.

Kdo jsme Co děláme Jak pomáháme

Nejčastěji pomáháme:
•  s osobní hygienou, koupáním a péčí o sebe
•  s vařením a podáváním jídla
•  s doprovodem při pochůzkách mimo domov
•  s péčí o domácnost a nákupy

Osobní asistenci nejčastěji využijí:
•  lidé v seniorském věku
•  lidé s fyzickým nebo mentálním postižením
•  lidé s postižením zraku nebo sluchu
•  lidé dlouhodobě nemocní či upoutaní na lůžko
•  lidé v rekonvalescenci

Jsme HEWER.
Již od roku 1997 pomáháme lidem, kterým 
by ze zdravotních důvodů nebo pro jejich 
stáří hrozilo, že nebudou moci zůstat doma.

Jsme profesionálové 
s otevřeným srdcem, respektujeme 
důstojnost každého člověka.

Pomáháme lidem
a vhodně doplňujeme péči rodiny.


